Mercedes-Benz Klasa A AMG 45 4Matic
Marka

129 000 PLN
Mercedes-Benz

Typ nadwozia

Auto małe

Importowany

Tak

Przebieg

Benzyna

Rok produkcji

2014

Kolor

Biały

1991

Moc

Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)

Data pierwszej rejestracji

Klasa A

Typ paliwa

23100

Pojemność skokowa
Skrzynia

Model

2022-08-31
Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

5

4x4 (stały)

Zarejestrowany w

Pierwszy właściciel
Liczba drzwi

360

Napęd

Polska
Tak
4

Akryl

Tak

509180367 / 535644688
roycar@wp.pl
Paweł Rrojek

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless entry

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

Dach otwierany elektrycznie pi...

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Asystent świateł drogowych

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

Oświetlenie wnętrza LED

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 19

Opony letnie

Opony runflat

Zawieszenie sportowe

Roycar to firma z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej.
Dzięki naszej wiedzy oferujemy Państwu najwyższą jakość usług.
Wszystkie nasze auta posiadają udokumentowaną historię i przebiegi, niezbędne przeglądy oraz serwisy.
Stawiamy na jakość i zadowolenie klienta!
! ! ! UWAGA ! ! ! TEL. Do właściciela tel. 691050555
Samochód do obejrzenia w miejscowości PRZYSUCHA (trasa nr.12)
Przybliżone odległości od większych miast:
- Warszawa 110km
- Łódź 110km
- Radom 40km
- Kielce 70km
- Piotrków Tryb.70km
- Katowice 220km
- Wrocław 300km
Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 691050555 w celu potwierdzenia aktualności ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieścisłości ogłoszenia.
Firma ROYCAR zastrzega sobie prawo do drobnych pomyłek w ogłoszeniu w szczególności pozycji wyposażenia.
Zakaz kopiowania, powielania oraz udostępniania niniejszego ogłoszenia bez zgody firmy ROYCAR.

